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Observações: 1 – ATENÇÃO! Fiquem atentos a entrega das atividades, conforme a instrução de cada professor. 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 7h30` e 12h15` atente-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

4  –  Plantão de dúvida: os professores estarão disponíveis nos dias de suas aula, caso suas dúvidas sejam enviadas posteriormente a este horário, será 

respondida somente na aula seguinte. 

Dia da 

Semana 

Disciplina Objeto de Conhecimento Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser encaminhado pelo 

aluno 

Segunda-feira 

(25/05) 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

A coesão e a coerência na 

construção narrativa, página 

37.  

Estudo da construção de um 

texto (conto) e de como usar a 

coesão e coerência nessa 

elaboração.  

Livro Bernoulli *** 

Inglês   

8:15 às 9:00 
Language Organizer, page 

57 

Direct Speech 

Reported Speech 

Reported Questions 

 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre a 

gramática do Language Organizer 

que estará disponível no site do 

Colégio Ágora, canal do YouTube. 

(O link do vídeo será enviado pelo 

ClassApp) e estará disponível na 

plataforma Meu Bernoulli na 

Unidade de Aprendizagem:  I’ve 

heard a rumor. 

* Passo 2 - Realizar as atividades 

da página 58 a 61. 

*Indica-se fazer 

primeiro:  Acessar o 

vídeo da aula pelo MEU 

BERNOULLI na Unidade 

de Aprendizagem  do 9º 

ano:  I’ve heard a rumor. 

* Livro Bernoulli - 

Volume 2:  páginas 58 a 

61. 

 

 

 

 

 

 

************************** 
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* Passo 3 - O vídeo desta aula 

contém exemplos retirados das 

atividades do livro, fiquem atentos 

e aproveitem para corrigir as 

questões incorretas. 

Inglês (Zoom) 

9:00 às 9:45 

 
* Explicação da gramática tendo 

como material didático os slides 

que foram usados no vídeo. Os 

exemplos contidos nos slides são 

retirados da parte explicativa do 

livro e atividades. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via 

ClassApp. 

* Livro Bernoulli - 

Volume 2: Páginas 58 a 

61. 

* Será observada toda a 

participação do aluno, desde o 

acesso ao vídeo, a realização das 

atividades até a participação no 

ZOOM. 

Filosofia 

10:00 às 10:45 

 

Teoria dos Conjuntos 

 

Assistir a vídeo aula sobre a Teoria 

dos Conjuntos dentro da matéria 

de Lógica. 

Responder a atividade da página 

56 no caderno. 

 

Vídeo aula: Link em 

Construção. 

Responder a atividade da página 

56 no caderno e enviar foto da 

atividade até 26/05 12h15. 

OPEE (Zoom) 

10:45 às 11:30 

 

Dicas de Estudo  

Partilha dos métodos mais 

eficazes para o momento de 

estudo e concentração. 

Aula do Zoom 10h45, 25/05. 

Manter a webcam/câmera ligada. 

Link para a aula do 

Zoom:  

https://us04web.zoom.

us/j/79376193634?pwd

=Q3BDaUlITEtwZlFIUjU2

cGV2Vml2UT09 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno.  
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ID da reunião: 793 7619 

3634 - Senha: vitoria 

 

 

 

Terça-feira 

(26/05) 

 

Matem. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Capítulo B3: Relações 

Métricas no Triângulo 

Retângulo. 

Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Acompanhar a aula com 

o livro Bernoulli, páginas 

72 e 73. 

********** 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Capítulo B3: Relações 

Métricas no Triângulo 

Retângulo. 

Resolução de atividades:  

página 75 e 76, números 3, 4 e 5. 

Livro Bernoulli, páginas 

72, 73, 75 e 76. 

Bernoulli Play. 

Parte 1: Enviar, via ClassApp, as 

resoluções das atividades. 

Apresente todos os cálculos para 

obter a pontuação total. 

Valor: 5 pontos 

Parte 2: Escolher um dos 

exercícios e enviar vídeo ou áudio 

explicando o exercício. 

Valor: 5 pontos 

Prazo de entrega: até 17h do 

presente dia 26/05 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

União Europeia. Material de apoio Bernoulli , 

página 29. 

 Mantenha-se conectado. 
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Geografia 

10:00 às 10:45 

União Europeia.  
Atividades avaliativas no 

horário da aula. 

Tira-dúvidas: 

3ª,4ª 5ª até as 13:00h 

Port. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Orações subordinadas 

adjetivas 

Acesse o link para entrar na 

reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7261

8607628?pwd=S1UrYml1VUVKcm

lhWjF6dUVTZVNJZz09 

ID da reunião: 726 1860 7628 

Senha: 3BqjTt 

Correção dos exercícios: 

páginas:  98  

 

 

Quarta-feira 

(27/05) 

História 

07:30 às 08:15 

O declínio das oligarquias 
Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das 

páginas indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 

B3, O declínio das 

oligarquias 

Páginas 64 a 67 

 

História 

08:15 às 09:00 

O declínio das oligarquias 
Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das 

páginas indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 

B3, O declínio das 

oligarquias 

Páginas 68 a 69 

 

https://us04web.zoom.us/j/72618607628?pwd=S1UrYml1VUVKcmlhWjF6dUVTZVNJZz09
https://us04web.zoom.us/j/72618607628?pwd=S1UrYml1VUVKcmlhWjF6dUVTZVNJZz09
https://us04web.zoom.us/j/72618607628?pwd=S1UrYml1VUVKcmlhWjF6dUVTZVNJZz09
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História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

O declínio das oligarquias Após assistirem a vídeo aula  

daremos continuidade ao 

conteúdo na aula no Zoom. 

Livro Bernoulli, capítulo 

B3, O declínio das 

oligarquias 

Páginas 74 a 76 

Fazer as atividades da página 70 

para que sejam entregues no dia 

29/05 com prazo até às 12:15.  

A atividade deverá ser 

encaminhada via ClassApp em 

formato PDF. 

Valor: 20 pontos. 

Peço para que, por favor, as 

atividades sejam encaminhadas 

somente na data agendada. Não 

serão aceitas atividades 

antecipadas. 

Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor 

reduzido à metade da nota. 

Física  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Revisão de conteúdos 

trabalhados 

Aula online via Zoom. 

O link será enviado via whatsApp. 
Livro Bernoulli 

Exercícios enviados durante a 

aula no Zoom 

Física 

10:45 às 11:30 

Sistema Solar Assistir ao vídeo sobre o sistema 

solar. https://youtu.be/J-

p5ZO_8PM0 

Fazer um vídeo  falando sobre os  

pontos principais do vídeo. 

Sugestão assista ao vídeo e anote 
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os pontos principais enquanto 

assiste. 

Valor: 15 pontos 

Enviar até dia 29/05 

 

Quinta-feira 

(28/05) 

Química 

07:30 às 08:15 

Modelos atômicos. Teste através do Google Forms. 

Enviarei o link no dia da aula. 

Livro e vídeo aula. Responder ao formulário no Google 

Forms no prazo da primeira aula, de 

7:30 até 8:15. 

Quím. (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Modelos atômicos e Tabela 

Periódica. 

Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp e WhatsApp no dia da 

aula. 

Livro *************************** 

Arte 

09:00 às 09:45 

História da fotografia 1° passo: Assistir o vídeo. 

2° passo - atividade: Enviar uma 

fotografia antiga que você tenha 

em casa e escrever 

resumidamente:  onde, quando e 

em qual situação a foto foi tirada. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=VDfwlD13

9Es&t=30s 

Enviar a atividade até às 12:00, da 

presente data (28/05). 

Preferencialmente pelo ClassApp. 

Port.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Orações subordinadas 

adjetivas 

Acesse o link para entrar na 

reunião Zoom 

Exercícios  

https://www.youtube.com/watch?v=VDfwlD139Es&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=VDfwlD139Es&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=VDfwlD139Es&t=30s
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https://us04web.zoom.us/j/7205

5465545?pwd=NEJWYVVTck5Jekx

HUmUxNm9RcGNGdz09 

ID da reunião: 720 5546 5545 

Senha: 6ijmCa 

Português 

10:45 às 11:30 

Orações subordinadas 

adjetivas 

Fazer vídeo explicando o 

conteúdo: 

Orações subordinadas adjetivas  

Páginas: 88 a 93 Envie o vídeo no meu whastapp 

até às 12:30 (28/05) 

Valor: 10,0 

Educação Física 

11:30 às 12:15 

Esportes Assistir a vídeo aula que será 

encaminhada via ClassApp e 

realizar as atividades que serão 

propostas no vídeo. 

YouTube, google Enviar o vídeo da atividade para o 

professor via ClassApp ou pelo 

WhatsApp no dia 01/06/2020 até 

às 17:00 horas 

Valor: 25 pontos 

 

Sexta-feira 

(29/05) 

Matemática (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Mais elementos de um 

triângulo e relações 

métricas. 

Aula online via Zoom. 

O link será enviado via ClassApp. 

Acompanhar a aula com 

o livro Bernoulli, páginas 

76 à 79. 

************** 

Matemática 

08:15 às 09:00 

 

Mais elementos de um 

triângulo e relações 

métricas. 

 

Resolução de exercícios: 

página 80, resolver até a letra c os 

números 9, 8 e 9. 

página 81, números 10, 11 e 13. 

Livro Bernoulli, páginas 

76 à 79. 

Bernoulli Play. 

WhatsApp da professora 

para dúvidas.  

Enviar, via ClassApp, as resoluções 

das atividades até as 15h do 

presente dia (29/05). 

Matemática 

09:00 às 09:45 

https://us04web.zoom.us/j/72055465545?pwd=NEJWYVVTck5JekxHUmUxNm9RcGNGdz09
https://us04web.zoom.us/j/72055465545?pwd=NEJWYVVTck5JekxHUmUxNm9RcGNGdz09
https://us04web.zoom.us/j/72055465545?pwd=NEJWYVVTck5JekxHUmUxNm9RcGNGdz09
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Sugestão: desenvolva as 

atividades nesses horários. 

Valor: 10 pontos. 

Biologia 

10:00 às 10:45 

Vírus Será encaminhada via ClassApp o 

link para fazerem uma atividade 

pelo Google Forms entre 10:00 e 

10:45 

Página 40 a 42 Valor: 10 pontos. 

Bio. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Monera Será encaminhado uma vídeo 

aula para assistirem sobre sobre 

o Reino Monera. 

Será encaminhado o link para 

uma vídeo aula pelo zoom para a 

devolutiva das atividades 

aplicadas. 

Página 43 a 48 Fazer as atividades da página 50, 

números 05 a 09, tirar uma foto e 

encaminhar no classApp da 

professora até as 17:00. 

 

 

 


